Podarowaliśmy 42 domy!
Zakończyliśmy akcję SOS Filipiny – Podaruję DOM. Fundacja PGE – Energia z Serca przekazała środki na budowę 20
domów dla filipińskich rodzin, które straciły dorobek swojego życia w wyniku tajfunu. Wcześniej. Pracownicy Grupy
Kapitałowej PGE zebrali zaś kwotę na odbudowę kolejnych 22 domów.
Akcja SOS Filipiny – Podaruję DOM została zorganizowana z inicjatywy z jednego z pracowników PGE wspólnie z Fundacją
PGE – Energia z Serca i Polska Akcją Humanitarną. Trwała od połowy grudnia 2013 roku do końca stycznia 2014 roku. W
sumie pracownicy GK PGE zebrali kwotę 19288,34 złotych (koszt jednego domu w filipińskich warunkach to 850 złotych).
Filipińskie rodziny kontynuują już odbudowę domów za przekazane środki. Swoje prace prowadzą pod nadzorem architekta
i stolarza wraz z przyjaciółmi i sąsiadami. Materiałem, który służy do budowy jest drewno. Izoluje bowiem ciepło i w gorącym
klimacie daje większą ochłodę. Mieszkańcy tego regionu od lat są przyzwyczajeni do domów drewnianych. Jest to
zakorzenione w ich tradycji i umacnia ich więź z naturą. Nowe domy mają niewielki rozmiar, ponieważ służą Filipińczykom
tylko jako miejsce do spania. Specjalnie wyprofilowana blacha na dachu chroni je przed wiatrem, a specjalne gwoździe
zabezpieczają je od deszczu. Dach wzmocniony jest drewnianymi belkami i metalowymi taśmami zabezpieczającymi. Drzwi
zaś otwierane są do środka, żeby wiatr nie mógł ich łatwo wyrwać.
Filipińczycy są ogromnie wdzięczni za każdą pomoc. Za udział w akcji naszym pracownikom dziękuje także Agnieszka
Sadowska, prezes Fundacji PGE – Energia z Serca : „Bardzo serdecznie dziękuję za ofiarność i gotowość niesienia
pomocy. Zbiórka „SOS Filipiny” była pierwszą tego typu akcją zorganizowaną przez naszą Fundację PGE – Energia z
Serca i pierwszą tego typu zorganizowaną w naszej Grupie Kapitałowej. Przyznam szczerze, że na początku Zarząd
Fundacji miał obawy, czy pomoc skierowana aż tak daleko spotka się z odzewem naszych pracowników. Jednak akcja
pokazała, że potrafimy się integrować i wspólnie nieść pomoc ludziom potrzebującym z całego świata. Bardzo dziękujemy
za wszystkie telefony do Fundacji z sugestiami, jak jeszcze można dotrzeć z informacją o akcji do pracowników, dziękujemy
za pomoc i ogromne zaangażowanie”.

